دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

مردم متخلفان اقتصادی را معرفی کنند

حجت االسالم والمسلمین محسنی اژهای ،سخنگوی قوه قضائیه
گفت :من دراینجا میخواهم از مردم یک تقاضا داشــته باشم و
دو قــول هم به مردم بدهم .تقاضای من از مردم این اســت که
افراد آلوده به فســاد را به ما معرفی کنند .ما در دهه اول انقالب
با کمک مردم توانســتیم در مقابل همه تروریستهای داخلی و
خارجی بایستیم؛ چون خود مردم بودند که تروریستها را معرفی
میکردند.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد :اکنون هم از مردم میخواهیم که

aftab.yz@gmail.com

افراد فاســد و متخلف را که در دستگاههای مختلف
ممکن است با آنها برخورد داشته باشند ،به ما معرفی
کنند؛ البته این کار باید مستند باشد وهر شایعهای را
به ما منتقل نکنند.
وی گفت :قولی که به مردم میدهم دو چیز اســت:
اول اینکه کســانی که اطالع رسانی صحیحی در جهت معرفی
مفســدین به ضابطین یا به قوه قضائیه داشــته باشند ،حتما از
آنها حمایت میشــود و اگر بخواهند که مشخصات آنها محفوظ

سیاسی

بماند ،حتما نام آنها و مشخصات آنها محفوظ خواهد
بود و برای آنها مشکلی پیش نخواهد آمد.به گزارش
فارس ،سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد :قول دومی
هم که میتوانم بدهم این اســت که قوه قضائیه به
فضل پرورگار و با کمک مردم هیچگونه خط قرمزی
نخواهد داشــت و انشاءاهلل با تمام توان در مقابل هر نوع فساد و
جرمی ایستادگی خواهد کرد و پروندهها را طبق قانون بررسی و
احکام را صادر خواهد کرد.

شدت گرفتن گمانهزنیها در مورد حضور روحانی
در جلسه شورای امنیت

انتخابتهران؛

سیاستصندلیخالی؟

ظریف میتواند مواضع ایران را نسبت به آمریکا تبیین کند و بگوید در شرایطی
که قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت تضمین کننده صلح و امنیت جهانی است ،آمریکا
با نقض این قطعنامه و با خروج از برجام ،صلح و امنیت جهانی را تهدید کردهاست.
از این رو ،تصور میرود که ظریف مناسب ترین فرد برای حضور در نشست شورای
امنیت در جهت نقد اتهامات ترامپ و بیان مواضع ایران است
آفتاب یزد -گروه سیاســی :هفتاد و سومین
اجالس مجمع عمومی ســازمان ملل به زودی
برگزار خواهد شــد .این در حالی اســت که بنا
بــه گفته نیکی هیلی قرار اســت در روز چهارم
مهرماه در حاشــیه این اجالس ،نشســت ضد
ایرانی شــورای امنیت به ریاست ترامپ برگزار
شود و هدف از تشکیل این جلسه ،بنا به ادعای
نماینده آمریکا در ســازمان ملل ،بررسی نحوه
اعمال فشــار بیشــتر بر ایران بــه خاطر نقض
قطعنامههــای ســازمان ملل اســت .حال آنکه
بهتازگی پایگاه خبری عبری زبان «والال» اعالم
کرده اســت کــه نتانیاهو به دنبال شــرکت در
جلســه شورای امنیت به ریاســت ترامپ است.
از اینرو ،هنوز مشــخص نیست که آیا تهران در
این نشســت ضد ایرانی شــرکت خواهد کرد یا
خیر و در صورت شــرکت ،در چه ســطحی در
این نشســت حضــور خواهد یافــت .از این رو،
دو کارشــناس سیاســت خارجه ،علــی خرم و
حسن بهشــتی پور در گفت و گو با آفتاب یزد
معتقدنــد که ایران باید در این نشســت حضور
یابد تا بتواند نخســت از مواضع خود دفاع کرده
و سپس نسبت به اتهامات ترامپ در برابر دیگر
کشورها رفع شــبهه کند .از سویی بهشتی پور
بر این اعتقاد است که حضور در این نشست به
مفهوم مشروعیت بخشی به سیاستهای ترامپ
یا نتانیاهو نیست بلکه فرصتی برای بیان مواضع
ایران و نقد صریح نسبت به سیاستهای ترامپ
است؛ به همین دلیل بهتر است به جای روحانی،
ظریف در این نشست حضور یابد.

آفتاب یزد -گروه سیاســی  :خبــری کوتاه؛
خبری که حاکی از انتصاب و کســب یک سمت
جدید و البته خوب به ســید میثم صالحی بود.
مدیر پیام رسان ســروش با حکم رئیس هیئت
مدیره مؤسســه فرهنگی  -مطبوعاتی جام جم
بــه ســمت مدیرعاملــی مؤسســه فرهنگی -
مطبوعاتی جام جم منصوب شد.
اما اولین ســوالی که به ذهــن خیلیها آمد این
بود که آیا این انتصاب به معنای آن اســت که
صالحی هر دو سمت مدیریت سروش و جام جم
را توأمــان دارد یا اینکه از مدیریت پیام رســان
سروش کنار گذاشته شده است؟ که البته مورد
دوم درست است .سید میثم صالحی از مدیریت
پیام رسان ســروش کنار رفت .بی سر و صدا و
البته سمتی جدید را هم با افتخار و پر سرو صدا
از آن خود کرد.
تغییرات در ساختار پیام رسان سروش به نحوی
است که هنوز صالحی کنار نرفته ،علیرضا عیوضی
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حضور نتانیاهو در شورای امنیت

چنــد روز پس از اینکه «نیکــی هیلی» ،نماینده
آمریکا در ســازمان ملل اعالم کرد که قرار است
ترامپ ریاســت جلسه شــورای امنیت در سطح
روسای جمهوری و نخســت وزیران درباره ایران
که در ۲۶ســپتامبر جاری « چهــارم مهرماه» در
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشود
را به عهده بگیرد ،پایگاه خبری عبری زبان «والال»
شامگاه شــنبه در گزارشی اعالم کرد که نتانیاهو
برای جلسه شورای امنیت ملی به ریاست ترامپ
اهمیت قائل است .به همین دلیل هم نخست وزیر
رژیم صهیونیســتی به دنبال حضور در نشســت
شــورای امنیت ســازمان ملل متحد و سخنرانی
در این نشست است .این در حالی است که هنور
مشخص نیســت آیا ایران در این نشست شرکت
خواهد کــرد یا خیــر و در صورت شــرکت ،در
چهسطحی در این نشست حضور خواهد داشت.
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ضرورت حضور برای رفع اتهام

علی خرم تحلیلگرمسائل سیاست خارجه و نماینده
پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل درباره
حضور ایران در نشست شورای امنیت و به طور کل
استراتژی تهران نسبت به این نشست ضد ایرانی،
به آفتاب یزد گفــت :هر دادگاهی له و علیه دارد.
در شــورای امنیت هم که قرار اســت به ریاست
دونالد ترامپ برگزار شــود ،ممکن است اتهاماتی
علیه ایران مطرح شــود .به همــان ترتیب طرف
ایرانی هم باید به آن پاســخ دهد .او افزود :بار اول
نیســت که آمریکا و رژیم صهیونیستی اتهاماتی
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عدم نتیجه از سیاست صندلی خالی

حسن بهشتیپور تحلیلگر مسائل سیاست خارجه و
استاد دانشگاه درباره حضورایران در نشست شورای
امنیت و به طور کل استراتژی تهران نسبت به این
نشست ضد ایرانی ،به آفتاب یزد گفت :بهتر است
ظریف به جای روحانی در جلســه شورای امنیت
حضور یابد .زیرا وزیر امور خارجه با سیاستهای
ایران آشــنا بوده و او میتواند اتهامات و ادعاهای
ترامــپ علیه ایران را مورد نقد قرار دهد .او افزود:
ظریف میتواند مواضع ایران را نســبت به آمریکا
تبیین کند و بگوید که در شــرایطی که قطعنامه

تغییرات بیسر و صدا در مدیریت پیامرسان سروش
مدیر روابط عمومی آن
نیز تغییر پیــدا کرد و
هنوز مشــخص نیست
که عیوضی قرار اســت
به کجا برود؟
در خبری که جام جم
آنالیــن منتشــر کرده
فرهاد مرادی به عنوان
مدیــر روابــط عمومی
پیام رســان سروش معرفی شده است .اما وقتی
با فرهاد مرادی تمــاس گرفتیم او با بیان اینکه
هنوز چنین موضوعی مشــخص نیست ،درباره
تغییرات در ساختار مدیریت پیام رسان سروش
اعالم کرد «انشاءاهلل به زودی تمامی تغییرات را
اعــام میکنیم ،هنوز صحبت از نام مدیر آینده
پیام رســان سروش مطرح و رســانهای نشده و
بــه زودی تمامی این موارد را به طور روشــن و
شفاف در اختیار رسانهها قرار خواهیم داد».

چرامطهریبا«شفافیتآراینمایندگان»مخالفاست؟
علی مطهری در یادداشــتی با عنــوان «درباره
شــفافیت آرای نمایندگان» نوشــت«:رد یک
فوریــت طرح شــفاف ســازی آراء نمایندگان
مجلس این ســوال را در میان برخی افرادی که
جلســات مجلس را دنبال میکنند پدید آورده
اســت که چگونه طرحی که بیش از  ۲۰۰نفر
از نمایندگان در رســانهها از آن حمایت کردند
فوریت آن رای نیاورد؟ پاســخ این است که اوال
رای نیاوردن فوریت یک طرح به معنی مخالفت
مجلس با آن طرح نیســت و ممکن است بعد
از آنکه به صورت عادی در کمیســیون مربوط
بررســی و گزارش آن به صحــن آمد ،تصویب
شود .ثانیا بهتر بود نمایندگان مخالف این طرح
مخالفت خود را در رســانهها اعالم میکردند تا
این توقع در جامعه ایجاد نشود.

علیه ایران مطرح میکنند .در تمام نشســتها و
اجالس جهانی ممکن است کشورهایی علیه ایران
ســخنان و ادعاهایی مطرح کننــد و ایران هم در
مقابل باید به آنها پاسخ دهد تا با پاسخهای خود
رفع شبهه کند .این دیپلمات اسبق ادامه داد :عدم
حضور ایران به این دلیل که قرار اســت مسائلی
علیه اش مطرح شود و یا به هر دلیل دیگری ،کامال
اشتباه است .ایران باید درهمه جلساتی که علیهاش
سخن گفته میشود حضور یابد و مسائل را به طور
صحیح به طرفهای مقابل توضیح دهد .خرم در
پایان گفت :جلساتی نظیر جلسه شورای امنیت که
مانند جلسه دادگاه است ،در چنین جلساتی آنهم
بدون حضور ایران ،اگر کسی علیه تهران مطالبی را
مطرح کند بدیهی است که دادگاه علیه ایران رای
خواهد داد ،به همین دلیل ایران باید در این جلسه
حضور یافته و با ارائه دالیل محکم ،اثبات کند که
ادعاهای طرف مقابل اشتباه و مغرضانه است.

اما این روزها از اینجانب نیز نظرم را درباره این
طرح ســوال میکنند .در پاسخ میگویم من با
شفافیت حضور و غیابها و سفرهای نمایندگان
و ماننــد اینها موافقم اما با شــفافیت آرای آنها
موافق نیســتم زیرا جامعه امروز ما هنوز رشد
الزم را در این زمینه پیدا نکرده است .اگر آرای
نمایندگان به طرحها و لوایح اعالم عمومی شود،
نماینده در حوزه انتخابیه خود مورد آزار و اذیت
گروههای فشار قرار میگیرد یا به موجب نظارت
اســتصوابی حق او در انتخابــات بعدی ضایع
میشود .به همین جهت ممکن است در محذور
واقع شــود و رای واقعی خــود را اعمال نکند،
در حالیکه نماینده بایــد در ابراز رای خود آزاد
باشد .لذا اینجانب این طرح را امضاء نکردم و به
فوریت آن هم رای ندادم/».ایسنا

اظهاراتی که به معنای
تغییــرات کلیــدی در
مدیریــت پیامرســان
سروش است.
ایندرحالی اســت که
پیشتــر ســید میثم
صالحــی بــا مانورهای
متفــاوت دربــاره پیام
رســان ســروش ،از آن
دفاع کرده و میگفت که این پیام رســان جای
تلگرام را خواهد گرفت .او بارها از استقبال مردم
و قابلیتهای این پیام رسان سخن میگفت  .با
این حال ســروش درتمام این مدت نه توانست
اعتماد تمامی مردم را بــه خود جلب کند و نه
قابلیتهای مطلوب یک پیام رســان را به خود
بگیرد .از سویی فیلترینگ تلگرام و اینکه تمامی
مسئولین طراز اول کشــور ،سروش را به عنوان
شبکه اطالع رسانی جایگزین خود معرفی کردند

 ۲۲۳۱شورای امنیت تضمین کننده صلح و امنیت
جهانی اســت ،آمریکا با نقض ایــن قطعنامه و با
خروج از برجام ،صلــح و امنیت جهانی را تهدید
کرده اســت .این تحلیلگر مسائل سیاست خارجه
ادامه داد :تصور میرود که ظریف مناســب ترین
فرد برای حضور در نشست شورای امنیت در جهت
نقد اتهامات ترامپ و بیان مواضع ایران است زیرا او
رشته حقوق بین الملل خوانده و چند سال نماینده
ایران در سازمان ملل بوده و با سیاستهای ایران
به خوبی آشناست.

>

حضور؛ فرصتی برای بیان مواضع

این تحلیلگر مســائل سیاســت خارجه با بیان
اینکه تبلیغات صهیونیســتها در این نشســت
نباید تاثیــری در حضــور ایران بــرای دفاع از
مواضــع خود بگذارد ،گفت :اساســا حضور ایران
در این نشســت به مفهوم مشروعیت بخشی به
سیاســتهای ترامپ یا نتانیاهو نیست .او اذعان
کرد :ایران باید از این فرصت استفاده کند تا نقد
صریحی از مواضع ترامپ نســبت به سیاستها و
نقض قطعنامه  ۲۲۳۱به عمل آورد .بهشــتیپور
در پایان گفت :نشست شورای امنیت در حاشیه
مجمع عمومی ســازمان ملل که قرار اســت به
ریاســت ترامپ برگزار شــود فرصتی برای بیان
مواضع ایران و نقد صریح نسبت به سیاستهای
ترامپ اســت .اگر قرار اســت که ایران به دلیل
تبلیغات صهیونیســت و ...در این نشست شورای
امنیت شــرکت نکند ،بنابراین با این روند تهران
نباید در بسیاری دیگر از اجالسها شرکت کند!

نیــز آنچنان که باید کاری از پیش نبرد .با اینکه
به نظر میآمد عزمی جدی بــرای جا انداختن
این اپلیکیشــن در ایران وجود دارد اما اکنون با
گذشت ماهها از فیلترینگ تلگرام ،سروش هیچ
ارتقای مناسب و درخوری نداشته است.
آیا تغییرات در مدیریت سروش میتواند بهمعنای
شکست صریح این پیام رسان تلقی شود؟ این را
باید بگذاریم در کنار اظهارات اخیر آذری جهرمی
وزیر ارتباطات که گفته بود فیلترینگ تلگرام به
ضرر پیام رسانهای داخلی تمام شد .فیلترینگ
تلگرام ،تبلیغات متعدد در رسانهها ،و هزینههای
فراوان در پیام رســان سروش جهت تقویت آن،
هیچ یک به کار نیامد تــا آنچنان که هدف بود
مردم از آن استقبال کنند و همین امر باعث شده
اســت مســئولین به فکر آن بیفتند که با ایجاد
تغییرات کلیدی در مدیریت این پیامرسان ،یک
بار دیگر شانس خود را برای جایگزینی سروش
به جای تلگرام امتحان کنند!

توضیحاتواعظیدرموردجوابیهدفترآیتاللهجنتی
محمــود واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور با
اشــاره به جوابیه دفتر رئیس مجلس خبرگان
رهبری و اظهاراتش در خصوص دیدار روحانی
و ترامپ گفت :اگر به تمامی جزئیات مصاحبهام
در حاشیه جلسه هیئت دولت دقت کرده باشید؛
صحبتهایم جز عزت و احترام به آیت اهلل جنتی
چیز دیگــری نبود .وی با بیان اینکه بنده صرفا
حاشیه ای که ممکن بود اثرگذاری داشته باشد
را از اذهــان و افکار عمومی پــاک کردم؛ افزود:
همبستگی مسئولین میتواند کشور را به سوی
انســجام ،وحدت و صمیمیت هدایت کند .وی
با اشــاره به اینکه اگر همه ما به فرمایشــات و
رهنمودهای مقام معظــم رهبری توجه کنیم؛
هیچ احتیاجی به صحبتهای جنجالی نیست؛
گفت :خواســت ایشان از همه مسئوالن و مردم

این است که تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،گفتنی اســت؛
در پی اظهارات رئیسدفتر رئیسجمهور درباره
ســخنان دبیر شــورای نگهبان پیرامون دیدار
ترامپ و روحانی در حاشــیه اجالس ســاالنه
ســازمان ملل در نیویورک ,دفتر رئیس مجلس
خبرگان رهبــری طی جوابیــهای اعالم کرد:
اظهارات شتابزده رئیس دفتر رئیسجمهور در
انعکاس خالف واقع بیانات رئیس محترم مجلس
خبرگان رهبری موجب تعجب و حیرت شد و از
رئیس دفتر رئیسجمهور انتظار میرود ضمن
عذرخواهــی و تصحیح مصاحبه خویش ،ادب و
متانت را در موضعگیریهای سیاســی رعایت
کرده و حرمت اشخاص و نهادهای قانونی کشور
را رعایت نماید.

توئیت بازی سیاسی
> آذر منصوری -فعال سیاسی اصالح طلب

> بهاره آروین-عضو شورای شهرتهران

> محمدرضا زائری-روحانی اصالح طلب
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شماره۵۲۷۰

طرح استیضاح آخوندی با بیش از  ۴۰امضا به کمیسیون عمران رسید
محمدرضارضاییکوچیرئیسکمیسیونعمرانمجلسشورایاسالمیدرسخنانی،اظهار
داشت :طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با ۴۰امضا به کمیسیون عمران مجلس
تقدیمشد.ویافزود:کمیسیونقاعدتادراولینفرصتپسازتعطیالتمجلس،طرحاستیضاح
آخوندی را بررسی میکند .رضایی تصریح کرد که این طرح پس از بررسی ،در صورت عدم قانع
شدن اعضا از توضیحات و دفاعیات وزیر راه ،به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد/.فارس

خبرتلگرامی
Dروابط عمومی وزارت امور خارجه
اعالم کــرد :هیچ اختــاف نظری
در خصوص ســفر ریاســت محترم
جمهوری به نیویورک برای شــرکت
در نشســت مجمع عمومی سازمان
ملل متحد وجود ندارد.روابط عمومی
وزارت امور خارجه در بیانیهای که آنرا
در اختیار رسانهها قرار داد برخی اظهار
نظرها در خصــوص اختالف نظر وزیر
امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری
در خصوص سفر امسال رئیس محترم
جمهوری به نیویورک به منظور شرکت
در هفتاد و ســومین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل متحد را بی اساس
خواند و تکذیب کرد/.ایسنا
Dعلی الریجانی رئیس قوه مقننه با
اشاره به اینکه خداوند فرمود مومنان
واقعی با تواضع حرکت میکنند ،ابراز
داشت :جامعهای که اهل قرآن باشد،
در مقابل گستاخان سر فرود نمیآورد،
بدانید اگر اقتصاد کشور و سیاست آن
بخواهد اصالح شود ،باید فرهنگ آن را
اصالح کنیم ،صراط سیاسی و اقتصادی
جامعه دینی صحیح است/.ایلنا

بین الملل
سفیر انگلیس در بغداد
طی بیانیهای اعالم کرد؛

همکاریبریتانیا
با ایران و آمریکا به منظور
بررسی دالیل حوادث بصره

«جاناتان ویلکز» ســفیر بریتانیــا در عراق
بیانیــهای را در محکومیــت حــوادث و
خشــونتهای بصره علیه اماکن دیپلماتیک
منتشــر کرد.به گزارش ایلنــا ،در این بیانیه
که در صفحه رســمی ســفارت انگلیس در
بغداد در فیســبوک منتشر شده آمده است:
«ما مانند همه دیپلماتهــا به طور معمول
هرگونه خشــونت علیه اماکن دیپلماتیک را
مانند آنچه در بصره و بغداد در روزهای اخیر
شاهد بودیم ،محکوم میکنیم».دیپلماسی راه
مهمی برای جلوگیری از درگیری و مدیریت
تنهاســت .اما نیازمنــد فضایی امــن برای
دیپلماتها است تا بتوانند درک مشترک را بر
اساس استانداردهای بینالمللی ایجاد کنند.
تیم من و خودم به طور طبیعی با همکارانمان
در ایران و آمریــکا در ارتباطیم و امیدواریم
از این ارتباط در روزهای آتی برای اشــتراک
اطالعاتمان درباره واقعیتهای روزهای اخیر،
بــه دور از پروپاگاندا و تئــوری توطئه ،بهره
ببریم.عراقیها باید مطمئن باشند که تئوری
توطه درباره هژمونی آمریکا و ایران در عراق
نباید جدی گرفته شــود؛ به خصوص بعد از
اینکه میبینیم مقتدی صدر و ائتالف سائرون
در انتخابات پیروز میشوند و وظیفه تشکیل
دولت را برعهده میگیرند.راهی که عراقیها
در این روزهای پر تنش باید در پیش بگیرند،
رویکــرد ملیگرایی میهنپرســتانه و ایجاد
پلهای ارتباطی میان اقوام و جناحها است.
آنهــا باید رویکردی قوی و با اعتماد به نفس
برای ارتبــاط و تعامل با خارجیها به عنوان
شــرکای بالقــوه و نه یک تهدیــد ذاتی در
پیش بگیرند.من به عنوان ســفیر بریتانیا ،با
نیم نگاهی بــه تاریخ ،از عراقیها انتظار دارم
از اســتقالل و حاکمیت سرزمینیشان دفاع
کنند .من از این اتفاق استقبال میکنم چرا
که این راهی اســت که عــراق را در روابط با
همسایگان و کشورهای قدرتمند در سراسر
جهان یاری میکند.من در حال حاضر هیچ
کشوری را که خواهان آشوب در عراق باشد،
ســراغ ندارم .در عوض مشاهده میکنم که
همه جهان میخواهند به عراق کمک کنند
که دولتی تشکیل دهد که بتواند منافع مردم
عراق را تامین کند نه منافع خصوصی و بعضا
مجرمانه».

سیاست خارجه
مدیرکل آژانس:

ایران ،تعهدات خود تحت
برجام را اجرا کرده است

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی
اتمی در نخســتین روز اجالس شورای حکام
اعالم کرد :ایران ،تعهدات خود تحت برجام را
اجراء کرده است.به گزارش ایرنا ،آمانو دربیانیه
خود افزود :آژانس به راســتی آزمایی و عدم
انحراف مواد هستهای اظهارشده توسط ایران
تحت موافقتنامه پادمان ،ادامه میدهد .آژانس
بینالمللی انرژی اتمی اوایل شــهریور ماه در
گــزارش خود بار دیگر تایید کرد که ایران به
تعهدات خود در چارچوب توافق هســتهای
سال  ۲۰۱۵پایبند بوده است.
گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی
بــرای دوازدهمین بار از زمان اجرای برجام و
برای دومین بار پــس از خروج آمریکا از این
توافق ،تائید میکند که اقدامات و فعالیتهای
هســتهای ایران کامال منطبق بــا این توافق
بینالمللی بوده است.

قضائی
رئیس قوه قضائیه:

برخیتصورمیکردند
اگربستبنشینند،قوهقضائیه
عقبنشینیمیکند

آیت اهلل آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه در
جلسه مسئوالن عالی قضایی با اشاره به برخی
جنجالها در پی رسیدگیهای قضایی اظهار
کرد :از همه قضات و مسئوالنی که با استقامت
ایستاده اند و به تعقیب مجرمان ادامه میدهند
قدردانی میکنم ،زیرا تالش این عزیزان باعث
شــده اســت همانطور که قول داده بودیم ،با
سرعت هر چه بیشتر در چارچوب شرع و قانون
به پروندهها رسیدگی شود.
رئیس قوه قضائیه افزود :آنچه در این میان باید
یادآوری کنم این است که ما با امواج رسانهای
حرکت نمیکنیم و براســاس قانون ،شــرع و
عدالت به پروندهها رســیدگی میکنیم؛ لذا از
همه قضات و مسئوالن قضایی خواسته ام که
خدای ناکرده ،توهینها ،افتراها و فتنه گریها
باعث نشود که از خط "اعتدال و عدالت" خارج
شوند.
به گزارش میزان ،وی ادامه داد :مطمئنیم ادامه
این خط ،عنایات حق تعالی را مشــمول حال
ما خواهد کرد و قوه قضائیه نیز با عزم راســخ،
در مقابل جریانهایی که از هیچ افترا ،توهین
و تخریبی فروگذار نکرده اند ،محکم ایســتاده
است .برخی تصور میکردند اگر بست بنشینند،
قوه قضائیه عقب نشــینی میکند .بر همین
اســاس تالش کردند امواجی درست کنند و
کینههای شخصی خود را نسبت به مسئوالن
قضایی مطرح کنند .غافل از اینکه آنچه مسیر
ما را روشن میکند ،نه جنجالها و هیاهوهای
رسانهای بلکه موازین شرعی و قانونی است و در
این راه ،استوار ایستاده ایم.

مکث
به دلیل تحقیق درباره جنایات جنگی
آمریکا در افغانستان؛

آمریکا دادگاه الهه را نیز
تهدیدبهتحریممیکند

خبرگزاری رویترز گزارش داد :آمریکا با اتخاذ
موضع تهاجمی علیه دادگاه بین المللی کیفری
الهه،قضــات ایــن دادگاه را در صــورت آغاز
تحقیقات در مورد جنایات جنگی این کشــور
در افغانســتان ،به تحریم تهدید خواهد کرد.
بهگزارش ایرنا از تارنمای این خبرگزاری ،جان
بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا ،در سخنرانی نیم روزی خود
خطاب به گروه محافظه کار جامعه فدرال در
واشــنگتن ،رســما این موضع را اعالم خواهد
کرد .این نخستین خطابه ی حائز اهمیت وی
از زمان انتصاب به سمت جدید خود در کابینه
واشنگتن خواهد بود.
در پیــش نویس ســخنرانی وی که به رویت
رویترز رسیده ،آمده است« :آمریکا از تمامی ابزار
الزم برای محافظت از شهروندان و متحدانش
در برابر محاکمههای غیرمنصفانه این دادگاه،
حفاظــت خواهد کــرد ».به نقــل از رویترز،
بولتون اذعان خواهد داشــت کــه در صورتی
که دادگاه بین المللی کیفری رسما پروندهای
برای تحقیقات در خصــوص جنایات جنگی
سربازان آمریکایی در افغانستان باز کند ،آمریکا
«با آنها مقابله به مثل خواهد کرد» .بنابراین
پیش نویس ،واشــنگتن در راستای این حمله
متقابل« ،احتمال ممنوع کردن ورود قضات و
دادســتانهای این دادگاه را به آمریکا بررسی
میکند ،داراییهایشان در سیستم مالی آمریکا
را تحریم کرده و آنها را در سیســتم قضایی
این کشــور محاکمه میکند .در پیشنویس
سخنرانی بولتون عنوان شده است« :ما با دادگاه
بیــن المللی کیفری الهه همکاری نکرده و به
این دادگاه ملحق نخواهیم شد .میگذاریم این
دادگاه به تنهایی از بین برود .هرچه باشــد با
توجه به تمامی مقاصد و اهدافش ،الهه در حال
حاضر نیز برای ما مرده است».

خبر

بیش از  ۸۰۰معترض
در روسیه دستگیر شدند

اعتراضات به افزایش ســن بازنشســتگی که
در دهها شــهر روسیه برگزار شد با دستگیری
 ۸۳۹نفر از معترضان همراه بود.به گزارش ایرنا،
روزنامه کامرســانت در گزارشی اعالم کرد که
مردم روســیه در  ۳۳شهر به فراخوان الکسی
ناوالنی سرشناس ترین رهبر مخالفان دولت در
روسیه پاسخ مثبت دادند.بیشترین بازداشتها
در شهر ســن پترزبورگ گزارش شده است و
ماموران امنیتی  ۳۲۴معترض را در این شــهر
دستگیر کردند.بر اساس گزارش برخی منابع از
جمله تارنمای روسی فانتانکا ،در سن پترزبورگ
تا  ۵۰۰معترض دستگیر شدند که تعدادی از
آنها را افراد بازنشســته و نیز نوجوانان تشکیل
میدادند .در شــهر یکاترینبورگ مرکز استان
سوردولوفســک در منطقه اورال روســیه نیز
نیروهای امنیتی  ۱۲۹نفر را دســتگیر کردند.
 ۶۰معترض در شهر کراسنادار ۳۲ ،تن در شهر
پرمی و  ۳۶نفر هم در مسکو دستگیر شدند.

